
ข้าพเจ้า บริษัท  เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์  จ ากัด (มหาชน)    ขอรายงานมตคิณะกรรมการ คร้ังที่ 2 / 2552
เม่ือวันที่  26  กุมภาพันธ์  2552  ณ หอ้งประชุมช้ัน 2  เลขที่ 149 / 32 - 34  ซ .แองโกลพลาซ่า   ถ.สุรวงศ์
แขวงสุริยวงศ ์ เขตบางรัก  กรุงเทพฯ   เกี่ยวกับการลดทนุ / เพ่ิมทนุจากการจ่ายหุ้นปันผลและการจัดสรร
หุ้นปันผล  ดงัตอ่ไปนี้
1.  การลดทนุ และการเพ่ิมทนุเพ่ือรองรับหุ้นปันผล
ที่ประชุมคณะกรรมการไดมี้มตใิหล้ดทนุจดทะเบียนจาก  346,497,096.-  บาท  เป็น 346,496,592.- บาท
และมีมตใิหเ้พ่ิมทนุจดทะเบียนจาก 346,496,592.- บาท เป็น 381,146,251.- บาท  โดยออกหุ้นสามัญ
จ านวน  34,649,659 หุ้น  มูลคา่ที่ตราไว้หุ้นละ  1.-  บาท  คดิเป็นเงิน 34,649,659.- บาท
2.  การจัดสรรหุ้นปันผล
ที่ประชุมคณะกรรมการมีมตใิหจั้ดสรรหุ้นสามัญ จ านวน  34,649,659  หุ้น  มูลคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 
1.-  บาท  คดิเป็นเงิน  34,649,659.-  บาท  โดยมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี้
     2.1  รายละเอียดการจัดสรร

จ านวนหุ้น อัตราส่วน อัตราการจ่าย ก าหนดรายช่ือผู้มีสิทธิรับ หมายเหตุ
หุน้ปนัผล หุ้นปันผล  ในวันที่
บาทตอ่หุน้ 13 พ.ค. 2552

ผู้ 34,649,659 10  หุน้สามัญ 0.10 และใหร้วบรวมรายช่ือตาม เป็นการจัดสรรหุ้น เพ่ือ
ถือหุ้น เดมิ :  1 หุน้ ม.225 ของ พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ รองรับการจ่ายหุ้นปันผล
เดมิ สามัญใหม่ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ ใหแ้ก่ผู้ถือหุ้นเดมิ

14 พ.ค. 2552
    2.2  การด าเนนิการของบริษัทกรณีที่มีเศษของหุ้น
ในการจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทนุเพ่ือเป็นหุ้นปันผลใหแ้ก่ผู้ถือหุ้นเดมิตามสัดส่วน ในกรณีที่มีเศษหุ้นใหป้ัดทิ้ง
โดยจ่ายเป็นเงินสด
     2.3  จ านวนหุ้นคงเหลือที่ยังมิไดจั้ดสรร
             -  ไม่มี  -
3.  ก าหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นเพ่ือขออนมัุตกิารลดทนุ/ เพ่ิมทนุ / จัดสรรหุ้นเพ่ิมทนุ  
ก าหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2552    ในวันที่  30  เมษายน  2552    เวลา  10.00  น. 
ณ โรงแรมมณเฑียร หอ้งมณเฑียรทพิย์  เลขที่   54  ถ.สุรวงศ ์ แขวงสุริยวงศ ์ เขตบางรัก  กรุงเทพฯ  
โทร.0-2233-7060  ก าหนดรายช่ือผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมฯ ในวันที่ 9 เมษายน 2552 และใหร้วบรวม
รายช่ือตาม ม.225 ของ พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 10 เมษายน 2552
4.  การขออนญุาตลดทนุ/ เพ่ิมทนุ / จัดสรรหุ้นเพ่ิมทนุ ตอ่หนว่ยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเง่ือนไขการขออนญุาติ
บริษัทฯจะด าเนนิการจดทะเบียนเพ่ิมทนุตอ่กระทรวงพาณิชย์ และยื่นขออนญุาตตอ่ตลาดหลักทรัพย์ฯ  เพ่ือใหรั้บ

จัดสรรใหแ้ก่

( F 53 - 4 )

แบบรายงานการเพ่ิมทุน

บริษัท  เชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์  จ ากัด  ( มหาชน )

วันที ่  27   กุมภาพันธ์  2552



หุ้นสามัญเพ่ิมทนุ(หุ้นปันผล)ของบริษัทฯเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน เพ่ือท าการซ้ือ-ขาย ในตลาดหลักทรัพย์ฯตอ่ไป
5.  วัตถุประสงคข์องการเพ่ิมทนุและการใช้เงินทนุส่วนที่เพ่ิม
     5.1  เพ่ือใช้เป็นเงินทนุหมุนเวียนของบริษัทฯ
6.  ประโยชนท์ี่บริษัทจะพึงไดรั้บจากการเพ่ิมทนุ / จัดสรรหุ้นเพ่ิมทนุ
     6.1  เพ่ิมสภาพคล่องใหก้ับบริษัทฯ
     6.2  เพ่ิมศกัยภาพในการแข่งขัน
7.  ประโยชนท์ี่ผู้ถือหุ้นจะพึงไดรั้บจากการเพ่ิมทนุ / จัดสรรหุ้นเพ่ิมทนุ
     7.1  ผู้รับหุ้นเพ่ิมทนุ (หุ้นปันผล)  คร้ังนี้  จะมีสิทธิรับเงินปันผลจากผลการด าเนนิงาน เร่ิมตั้งแต่
            งวดวันที่  1  มกราคม   -  31  ธันวาคม  2552
8.  รายละเอียดอ่ืนใดที่จ าเป็นส าหรับผู้ถือหุ้นเพ่ือใช้ประกอบการตดัสินใจในการขออนมัุตกิารเพ่ิมทนุ /
     จัดสรรหุ้นเพ่ิมทนุ
             -  ไม่มี  -
9.  ตารางระยะเวลาการด าเนนิการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมตใิหเ้พ่ิมทนุ / จัดสรรหุ้นเพ่ิมทนุ

วัน / เดอืน / ปี
     1. ประชุมคณะกรรมการบริษัท 26 ก.พ. 2552
     2.  ก าหนดรายช่ือผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมฯ ในวันที่ 9 เม.ย. 2552
          และใหร้วบรวมรายช่ือตาม ม.225 ของ พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ โดยวิธี
         ปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 10 เม.ย. 2552
     3.  ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 30 เม.ย. 2552
     4.  ก าหนดรายช่ือผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับหุ้นปันผล ในวันที่ 13 พ.ค. 2552
          และใหร้วบรวมรายช่ือตาม ม.225 ของ พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ โดยวิธี
         ปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 14 พ.ค. 2552
     5. วันจ่ายเงินปันผล และหุ้นปันผล 29 พ.ค. 2552

บริษัทฯ ขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกตอ้งและครบถ้วนทกุประการ

ลงช่ือ            ลายเซ็น             กรรมการผู้มีอ านาจ
      ( นายสุวัฒน ์ พงษ์ภาสุระ ) 

การด าเนนิการ


